ПОГОДЖЕНО
_______________________
_______________________
Заступник директора з навчальної
(методичної) роботи
___________ В.Трачук
«___»_____________2017 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Кременецького ліцею
імені У. Самчука
_________________
А.Аврамишин
«___»_____________2017 р.

План роботи
методичної комісії
філологічних
дисциплін
на 2017/2018 н.р.

Керівник:

Тетяна Олексюк

ВСТУП
У 2016 / 2017 н.р. учителі методичної комісії філологічних дисциплін
продовжували творчу роботу над проблемою «Підвищення ефективності
навчання філологічних дисциплін на основі використання інноваційних
технологій».
Учителі-філологи спрямовували свою діяльність на:
- виховання національно-мовної свідомості учнів;
- формування мовленнєвої грамотності ліцеїстів;
- оптимізація та індивідуалізація навчального процесу;
- робота з обдарованими дітьми та підготовка до учнівських олімпіад;
- підготовка вчителів-філологів до занять;
- використання інноваційних технологій у навчальному процесі;
- науково-пошукова творчість учнів ліцею;
- розвиток духовності та відчуття прекрасного у ліцеїстів;
- перегляд та аналіз стану навчальних кабінетів, поповнення їхньої
матеріальної бази.
Усі уроки учителів української мови та літератури, проведені протягом
навчального семестру, були спрямовані на виховання національної свідомості
учнів. Ці предмети, а також зарубіжна література та іноземні мови сприяли
формуванню мовленнєвої грамотності та філологічних навичок учнів.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА,
НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ЛІЦЕЙ:

«Формування в ліцеїстів ключових компетентностей
для життя на засадах «педагогіки партнерства»
в умовах реформування української школи»
на першому – діагностично-прогностичному етапі

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА,
НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ:
Вироблення та формування компетентностей спілкування
державною та іноземними мовами шляхом застосування їх
у сучасному освітньому середовищі
ВИХОВНА ПРОБЛЕМА: Виховання культури мовлення, естетичних смаків
засобами слова
ЗАВДАННЯ:
• Виховання різнобічно розвиненої, соціалізованої особистості ліцеїста, яка
усвідомлює себе громадянином України, здатним жити в суспільстві,
самовдосконалюватися, спілкуватися та самореалізуватися протягом
життя;

• Формування духовного світу ліцеїстів шляхом прилучення через мову і
літературу до культурних надбань рідного народу і людства;
• Вивчення рідної мови та літератури в органічному поєднанні із іноземними
мовами, світовою літературою та суміжними мистецтвами та
формування умінь та бажання належно спілкуватися (як усно, так і
письмово) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів;
• Поєднання навчально-виховного процесу із продовженням роботи над
навчально-методичним забезпеченням дисциплін;
• Формування поваги до особистості, позитивного ставлення та довіри у
відносинах та спілкуванні.

І. Інформація про членів методичної комісії

25

Групи,
в яких
викладає
11,21

укр. мова
та літ-ра

21

31,32,42

Вища,
старший
учитель

вища

укр.. мова
та літ-ра

15

13,23,32,41,

Вища,
старший
учитель

Зварич
Тетяна
Вадимівна
Іванюк
Вікторія
Костянтинівна
Камаєва Наталія
Георгіївна

вища

англійська
мова

12,13,22,23,32

Вища

вища

польська
мова

7,5

12,13,22,23,
32,33,42,43

ІІ категорія

вища

англійська
мова (І); (ІІ).

24

11,13,23,32,41

7.

Лубяницька
Валентина
Анатоліївна

вища

англійська
мова

32

12,21,22,42,43

Вища,
старший
учитель
Вища,
учительметодист

8.

Мельник Тетяна
Анатоліївна

вища

зарубіжна
література

23

9.

Олексюк Тетяна
Іванівна

вища

німецька
мова (І); (ІІ).

14

11,12,13,
21,22,23,
31,32,33,
41,42,43.
12,13,22,23,32,
42

Скальська
Наталія
Василівна
11.
Трачук
Віра
Миколаївна
12.
Ячменьова
Олена Семенівна

вища

англійська
мова

24

21,31,32,33,42

вища

укр.. мова
та літ-ра

36

43

вища

укр. мова
та літ-ра

14

12,22,33

№ Прізвище, ім'я,
п/п
по батькові

Освіта

1.

Аврамишин
Анатолій
Миколайович

вища

2.

Діхтярук Тетяна
Миколаївна

вища

3.

Білоус
Олена
Михайлівна

4.

5.

6.

10.

Предмет,
який
викладає
укр.. мова
та літ-ра

Стаж
роб.

Категорія,
звання
Вища,
учительметодист

Вища,
старший
учитель
Вища,
учительметодист
Вища
Вища,
учительметодист
Вища,
старший
учитель

ІI. Заходи з підвищення фахової майстерності педагогів
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Прізвище,
ім’я, по
батькові
Аврамишин
Анатолій
Миколайович
Білоус
Олена
Михайлівна

Тема (проблема)

Форма
Де і коли буде Призаверше
використано мітка
ння

Формування в учнів свідомого
аналітичного мислення на уроках
словесності
Використання інноваційних
Допо- Засідання МК,
технологій як один із способів
відь
творч. звіт
формування комунікативної
(лютий)
компетентності учнів
на уроках української мови
Діхтярук Формування в учнів акмеологічної Допо- Засідання МК,
Тетяна
компетентності на уроках
відь
творч. звіт
Миколаївна української мови і літератури
(лютий)
Зварич
Розвиток критичного мислення на
Тетяна
уроках англійської мови
Вадимівна
Іванюк
Рольова гра на уроках польської
Допо- Засідання МК,
(листопад)
Вікторія мови
відь
Костянтинівна
Камаєва
Лінгвокультурологічний аспект як
Наталія
засіб формування соціокультурної
Георгіївна компетенції учнів на уроках
англійської мови
Лубяницька Принцип комунікативності як
Валентина провідний принцип досягнення
Анатоліїівна головної мети навчання іноземної
мови в навчальному закладі.
Мельник Формування мотивації навчальної
Тетяна
діяльності учнів шляхом
Анатоліївна упровадження інноваційних
технологій на уроках зарубіжної
літератури та у позаурочний час
Олексюк Формування соціокультурної
презента Засідання МК,
Тетяна
компетенції на уроці німецької мови ція
Іванівна
Скальська Роль прийменника у вивченні
Наталія
англійської мови
Василівна
Трачук
Проблемно-пошуковий метод як
ДопоЗасідання к/к
Віра
засіб розвитку мовно-літературних
відь
Миколаївна інтересів учнів
Ячменьова Упровадження проектної технології ДопоНац.Олена
на уроках української літератури з
відь
патріотичне
Семенівна метою розвитку самостійної
виховання на
діяльності, пізнавальних умінь і
уроках укр.мови
навичок учнів
та літ-ри

(обл.семінар в
Тернополі
31.10.2017)
Вивчення
біографії
письменників
методом
проектів»
(засідання
Школи молодого
вчителя,
м.Тернопіль,
28.11.2017)

ІІІ. Організаційна робота
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

Зміст роботи
Провести нульові заміри знань учнів
нового набору та обговорити результати
на засіданні методичної комісії
Скласти графік відкритих уроків та
заходів з предмету
Скласти графік індивідуальних занять
учителів
Скласти графік консультацій для учнів
навчального закладу
Організувати взаємовідвідування
уроків учителями комісії
Організувати та провести предметні
тижні філологічних дисциплін
Організувати додаткові заняття з
учнями, які братимуть участь у
предметних олімпіадах
Сприяти участі членів методичної
комісії у методоб’єднаннях міста,
району, області
Проводити засідання методичної
комісії три рази на семестр
Провести у ліцеї тиждень української
писемності
Організувати і провести заходи на
відзначення 113-ї річниці від дня
народження Уласа Самчука у ліцеї
Організувати і провести
Шевченківські дні у ліцеї
Організувати подачу навчальнометодичних матеріалів до методичного
вісника

Термін
викон.
Вересень
Вересень
До 15.09
До 15.09
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Відповідальн. Примітка
Учителіпредметники
Учителіпредметники
Учителіпредметники
Учителіпредметники
Т.Мельник
Учителіпредметники
Учителіпредметники

Протягом
року

В.Трачук

Протягом
року
Листопад

Т.Мельник

Лютий
Березень
Протягом
року

Учителіпредметники
Учителіпредметники
Учителіпредметники
Т.Олексюк,
В.Трачук

IV. Графік проведення відкритих заходів
№
п/п
1.

2.

3.

Прізвище, ім’я,
по батькові
вчителя
Аврамишин
Анатолій
Миколайович
Білоус
Олена
Михайлівна
Діхтярук
Тетяна
Миколаївна

4.

Зварич Тетяна
Вадимівна

5.

Іванюк Вікторія
Костянтинівна
Камаєва Наталія
Георгіївна

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Лубяницька
Валентина
Анатоліївна
Мельник
Тетяна
Анатоліївна,
Олексюк
Тетяна
Іванівна
Олексюк
Тетяна
Іванівна

Урок /
захід

Тема уроку,
позакласного заходу

13 гр.
(8 клас)

урок

42 гр.
(11 кл.)

урок

В.Чемерис «Повість про
перше кохання» (урок з
української літератури)
М.Багряний
«Тигролови». Проблема
свободи й боротьби за
своє визволення (урок з
української літератури)
Заходи в рамках тижня
англійської мови і Днів
Європи

Клас

23гр. інтегров.
(9 кл.)
урок
зар.літ/ні
м мова

Скальська Наталія
Василівна
Трачук
43гр.
Віра
(11 кл.)
Миколаївна
Ячменьова
Олена
Семенівна

22 гр.
(9 кл.)

укр.
літ.
захід

Заходи в рамках тижня
англійської мови і Днів
Європи
Заходи в рамках тижня
англійської мови і Днів
Європи
Генріх Гейне —
німецький поетромантик. Збірка «Книга
пісень»

Дата
Припровемітка
дення

лютий
2018
січень
2018

травень

травень
травень

12.10

Конкурс читців поезії
13.12
Г.Гейне
Міжшкільна конференція 14.03
«Жінки Німеччини, що
змінили світ»
Вистава « Поїздка в
березень
Європу»
2018р.
Історія написання
лютий
«Зачарованої Десни»,
2018
автобіографічна основа,
сповідальність оповіді
Світ прадавньої
10.11.
української літератури (до
Дня української
писемності і мови).

інтег
рова
ний

V. Робота над підвищенням якості знань, умінь та навичок учнів
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Заходи

Виконавець

Проаналізувати якість знань, умінь
і навичок з української мови та
літератури, іноземних мов, зарубіжної
літератури, виявлених у проведених
дирекцією
ліцею
контрольних
роботах; розробити рекомендації
щодо усунення типових помилок
Провести анкетування з метою
виявлення інтересу учнів до предметів
філологічного профілю
Розробити план індивідуальної
роботи з учнями, які виявляють
поглиблений інтерес до предметів
філологічного профілю
Розробити план індивідуальної
роботи з учнями, які мають проблеми
з вивченням предметів філологічного
профілю
Провести підсумкові контрольні
роботи за І та ІІ семестри

Учителіпредметники

Термін
викон.
До 06.11

Т.Олексюк,
Л. Свідинська

До 28.10

Учителіпредметники,
Т.Олексюк

До 29.09

Учителіпредметники,
Т.Олексюк

До 29.09

Учителіпредметники

Грудень
травень

Примітка

VI. Організація позакласної роботи
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

Зміст роботи
Спрямувати позакласну роботу членів
методичної комісії на розвиток творчих
здібностей учнів ліцею
Розробити тематику виховних заходів
з предмету, літературних вечорів,
творчих звітів методичної комісії
Провести предметні тижні української
мови та літератури, зарубіжної
літератури та іноземних мов
Організувати очні та заочні екскурсії у

Термін
викон.
Протягом
року
Вересень,
січень

Відповідаль
ний
Учителіпредметники

Протягом
року

Учителіпредметники
Т.Олексюк
Учителіпредметники

Протягом

Учителі-

Примітка

літературні музеї міста, району, області,
України; відвідування театру
Організувати зустрічі із
письменниками, науковцями нашого
краю
Відзначати літературними
конференціями, вечорами, диспутами,
бесідами, виставками, випусками
стінгазет та ін.. річниці від дня
народження та смерті видатних
українських та зарубіжних письменників
та поетів.
Провести Дні Європи у ліцеї

5.

6.

7.

року

предметники

Протягом
року

Учителіпредметники
В.Трачук
Учителіпредметники

Протягом
року

Травень

Учителіпредметники

VIІ. Робота з обдарованими ліцеїстами
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

Зміст роботи
Провести роботу щодо залучення
ліцеїстів до науково-дослідницького
пошуку
Розробити теми для науководослідницької діяльності ліцеїстів,
допомогти їм оволодіти методикою
роботи над науковою проблемою
Підготувати ліцеїстів до участі у
предметних олімпіадах
Підготувати ліцеїстів до участі у
конкурсі знавців української мови імені
П.Яцика
Залучати учнів до участі у
філологічних конкурсах різних рівнів
(імені Т.Шевченка, «Соняшник»,
«Орлятко» і т.і.), конференціях та
інших заходах в ліцеї, районі і області
з філологічних дисциплін

Термін
викон.
Вересень

Відповідальний

Вересень

Учителіпредметники,
В.Трачук

Протягом
року
Протягом
року

Учителіпредметники
Учителіпредметники

Протягом
року

Учителіпредметники

В.Трачук,
Т.Олексюк

Примітка

VIІІ. Засідання методичної комісії
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Тематика
1. Вивчення рекомендацій щодо
викладання предметів у новому навчальному
році; змін до навчальних програм (9 класи) та
пояснювальних записок.
2. Розгляд та погодження календарнотематичних планувань на І семестр із
предметів філологічного циклу.
3. Планування роботи комісій на 2017/2018
навчальний рік, робота над проблемною
темою ліцею.
1. Аналіз рівня навчальних досягнень
випускників за результатами ЗНО з
профільних предметів (українська мова та
література, іноземна мова).
2. Розгляд та погодження завдань для
проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади
із предметів філологічного циклу та завдань
для проведення мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка.
3. Розробка та затвердження тем курсових
проектів (робіт) з філологічних дисциплін.
1. Підведення підсумків виконання плану
роботи комісії за І і корекція завдань на ІІ
семестр.
2. Розгляд та погодження календарнотематичних планувань на ІІ семестр із
предметів філологічного циклу.
3. Обговорення результатів І, ІІ та
підготовка до ІІІ етапів Всеукраїнської
олімпіади з філологічних дисциплін.
1. Творчий звіт учителів, що атестуються
(Діхтярук Т.М., Білоус О.М.).
2. Характеристики педагогічних
працівників, що атестуються.
3. Про роботу з обдарованими дітьми.
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1. Підготовка учнів до ДПА і ЗНО з
української мови, української літератури та
іноземних мов.
2. Участь учителів – філологів в освітніх
проектах та вебінарах.
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1. Про підсумки роботи методичної комісії
за ІІ семестр 2017-2018 н. р., завдання на
наступний навчальний рік.
2. Рекомендації до плану роботи ліцею та
завдання МК філологічних дисциплін на
наступний навчальний рік.
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